
ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαδικτυακό εργαστήρι 9/2/2021
εκπαιδευτικός:ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΖΑΧΑΡΗ 
ΠΕ 79,01,,Καθηγήτρια πιάνο, 
μουσικοπαιδαγωγός C.ORFF



Η σημασία της συμμετοχής  
Δράση και δραστηριότητες
Η χαρά της δημιουργίας
Το δικό μου όργανο
Αυτοσχεδιασμός
Ηχος- ηχόχρωμα
Ρυθμός 
Μελωδία
Παιχνίδι



κατηγορίες μουσικών οργάνων

❖ ιδιόφωνα
❖ χορδόφωνα
❖ μεμβρανόφωνα
❖ αερόφωνα 

★ ΚΡΟΥΣΤΑ
★ ΕΓΧΟΡΔΑ
★ ΠΝΕΥΣΤΑ



πρώτα μαζεύω τα υλικά!

❏ Ρολό από χαρτί υγείας, κουζίνας, αλουμινόχαρτο, μεμβράνη κ.ά.
❏ ρύζι, φακές, χοντρό αλάτι, σουσάμι, φάβα, ρεβίθια κ.ά
❏ χαρτοταινία, κολλητική ταινία,συρραπτικό, χρωματιστές 

αυτοκόλλητες ταινίες κ.ά
❏ διαφορα μεταλλικά και χάρτινα κουτιά από καφέ, Amaretti, 

χαρτομάντηλα, πιτσα, σοκολατάκια κ.ά.
❏ πλαστικά μπουκαλάκια.
❏ καρφίτσες, καρφάκια, λαστιχάκια, σπάγγος.
❏ ψαλίδι,κοπιδι,και ότι άλλο σας επιτρέπει η φαντασία σας….



Ας αρχίσουν τα όργανα……….

ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΟΥΜΕ ;

★ Τύμπανο θαλάσσης
★ μαράκες με διάφορους τρόπους
★ μπαστούνι της βροχής
★ τυμπανάκι με μπαγκέτα 
★ κιθαρόνι 



Τύμπανο θαλάσσης ,sea drum.

Θα χρειαστούμε

➔ Ένα κουτί από πίτσα τετράγωνο ή στρογγυλό, από 
σοκολατάκια παραλληλόγραμμο κ.ά.

➔ Ρύζι ή χοντρή άμμο ή ανάμεικτα όσπρια 
➔ κολλητική ταινία 
➔ χρώματα για διακόσμηση





Μαρακές από διάφορα υλικά!

Θα χρειαστούμε 

➔ κουτάκια από διάφορα υλικά,μεταλλικά, πλαστικά, 
χάρτινα…,ρολό από χαρτί υγείας

➔ ρύζι ή όσπρια ή χοντρο αλάτι κ.ά.
➔ κολλητική ταινία 



ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Θα χρειαστούμε 

➔ Μεγάλο χάρτινο ρολό από κουζίνα ή αλουμινόχαρτο ή 
μεμβράνη κ.ά.

➔ καρφάκια ή καρφίτσες
➔ σφυρί και κολλητική ταινία 
➔ υλικά για διακόσμηση







Τυμπανάκι με μπαγκέτα (χτυπητήρι)

Θα χρειαστούμε 

➔ κουτί από κονσέρβα ή Νες καφέ ή Amaretti 
➔ για μεμβράνη ,κομμάτι από μπαλόνι ή πλαστική σακούλα 

ή λαδόκολλα
➔ λαστιχάκια ή σελοτέιπ ή χαρτοταινία
➔ ξυλάκι για σουβλάκι και φελλό ή τρελόμπαλα 





Κιθαρόνι

Θα χρειαστούμε 

➔ ένα κουτί από χαρτομάντηλα ή από παπούτσια 
➔ 4-5 λαστιχάκια ή δυνατόν διαφορετικού χρώματος 
➔ στηρίγματα από χαρτόνι ή ξυλάκι 
➔ κολλητική ταινία 





χρήσιμοι σύνδεσμοι 
https://opencourses.uoa.gr/modules/course_description/?course=ECD2

https://www.openbook.gr/aytoschedia-moysika-organa/

https://eclass.uoa.gr/courses/ECD147/

https://youtu.be/k0C-K0VxMMk

https://glikizar.blogspot.com/2018/12/blog-post_52.html

https://youtu.be/jpziiBHkuIM

https://www.funathomewithkids.com/2013/06/backyard-design-diy-outdoor-sound.html

https://gr.pinterest.com/kkarachaliou1/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE
%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE
%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1

https://fagottobooks.gr/blog/anakiklomeni-mousiki/
https://www.videoman.gr/155342
https://www.youtube.com/watch?v=Xnh7XPjcbpw

https://opencourses.uoa.gr/modules/course_description/?course=ECD2
https://www.openbook.gr/aytoschedia-moysika-organa/
https://eclass.uoa.gr/courses/ECD147/
https://youtu.be/k0C-K0VxMMk
https://glikizar.blogspot.com/2018/12/blog-post_52.html
https://youtu.be/jpziiBHkuIM
https://www.funathomewithkids.com/2013/06/backyard-design-diy-outdoor-sound.html
https://gr.pinterest.com/kkarachaliou1/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1/
https://gr.pinterest.com/kkarachaliou1/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1/
https://gr.pinterest.com/kkarachaliou1/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1/
https://fagottobooks.gr/blog/anakiklomeni-mousiki/
https://www.videoman.gr/155342
https://www.youtube.com/watch?v=Xnh7XPjcbpw


Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκινητικής 
Αγωγής C.ORFF 

http://www.orffesma.gr/index.php/el/

http://www.orffesma.gr/index.php/el/


Αντιγόνη Ζάχαρη ΠΕ 79.01
 Σας ευχαριστώ!


